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#Live • Em comemoração à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Secretaria da Pessoa com 

Deficiência do DF realizará uma série de atividades temáticas abordando o tema. E nesta terça-feira (25), a partir das 

19h, teremos live! 

 

A convidada do dia é Jessica Figueiredo, graduada em fotografia e coordenadora do Grupo Nacional de 

Autodefensoria da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. 

 

 Durante o encontro, mediado pela nossa secretária da Pessoa com Deficiência, @rosinhadaafefal.al, Jéssica vai 

contar um pouco da sua trajetória de vida. 

 

 Não percam! A live será transmida na fanpage da Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF no Facebook. 

 

#LegendaAcessível: Arte feita com um fundo azul. Nela, aparece o logo do Facebook, ao lado escrito "live" em um 

quadrado vermelho. A imagem traz o título da live, que é "deficiência intelectual e o protagonismo da própria vida". 

Abaixo estão as fotos da secretária da Pessoa com Deficiência do DF, Rosinha da Adefal, que é mediadora do 

encontro e abaixo a foto de Jessica M. Figueiredo. Os créditos pra ela são "graduada em fotografia; coordenadora do 

Grupo Nacional de Autodefensoria da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down". Abaixo está o 

endereço eletrônico da fanpage do Facebook, onde acontecerá a live "  

www.facebook.com/sepd.df 

 ". E no canto inferior direito, o logotipo da Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF. Fim da legenda. 
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